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SIGA A AOMESP

Prezados associados,

a grande notícia desta edição é o mais novo benefício que passamos a
oferecer aos associados, inteiramente gratuito. O Cartão Aomesp Saúde,
que todos estão recebendo agora, vai nos garantir pelo menos 30% de
desconto na compra de medicamentos nas principais redes farmacêuti-
cas; além disso, possibilita a realização de consultas médicas e exames a
preços muito baixos. Há tempos estamos pesquisando o mercado em busca
de opções para facilitar a vida dos associados neste segmento; nossa far-
mácia tornou-se inviável por uma série de contratempos, mas nunca de-
sistimos da ideia de buscar algo semelhante, que pudesse resultar em grande
economia para todos nós. Aí está, é mais uma vitória, espero que seja do
agrado de todo mundo.

Outro fato a destacar é a segunda manifestação realizada pelas forças
de segurança em menos de um mês. Desta feita, fomos às ruas para mos-
trar nossa indignação pelo reajuste salarial de 5% anunciado pelo gover-
nador João Doria. Tenho certeza de que a AOMESP fez o que os associa-
dos esperam dela: fretou ônibus a partir das regionais e ofereceu alimenta-
ção para quem quisesse viajar à Capital para participar deste ato cívico.
Fizemos a mesma coisa no final de setembro, lutando pela manutenção
da paridade. E vamos fazer sempre que for necessário. Afinal, se a gente
não lutar por nossos direitos vamos acabar sem nada.

A nota triste da edição é a reportagem sobre os métodos de campanha
eleitoral do candidato à Presidente da AOMESP, Cel PM Ricardo Jacob.
A reportagem está aqui para alertar os associados e também mostrar que
o que foi feito pelo meu opositor não teve autorização desta Diretoria.
Não se trata de campanha a meu favor; isto eu venho fazendo sem usar
nossa Associação e sem colocar em risco os associados.
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ADMINISTRAÇÃO

Em obediência ao Estatuto Soci-

al, o presidente da Diretoria Executi-
va da AOMESP, Cel PM Jorge Gonçal-

ves, baixou a Instrução nº 003/2019,
que dispõe sobre a eleição dos inte-

grantes da AOMESP a serem realiza-
das no dia 3 de dezembro deste ano,

prevista no art. 25, incisos I e II do
Estatuto Social. A Assembleia Geral

Eleitoral será instalada às 9 horas,
na Sede da AOMESP, à rua Taba-

tinguea, 278 - centro de São Paulo.
Haverá urnas na Sede e em todas as

regionais (veja ao lado).
A apuração dos votos pelas Me-

sas das Seções Eleitorais e a apura-
ção final pela Mesa da Assembleia

Geral Eleitoral serão realizadas em ato
público, permitido o acompanhamen-

to pelos integrantes das chapas e
pessoas especialmente autorizadas

pela Comissão Eleitoral presidida pelo
Cel PM Tomaz Alves Cangerana.

De acordo com a Instrução, no dia
da eleição será vedada, no interior dos

Eleição na AOMESP dia 3 de dezembro
Cerca de 18.000 associados têm direito de votar para escolher o Presidente e o

Vice-presidente da Diretoria Executiva e os membros do Conselho Fiscal.

locais de votação na Sede e nas Re-

gionais, propaganda eleitoral através
de contato corpo a corpo, faixas, car-

tazes e gráficos de qualquer espécie,
que poderão ser destruídos se não

forem retirados pelos interessados até
30 minutos antes da votação, assim

como não será permitida a perma-
nência de pessoas que não estejam

em ato de votação, exceto os inte-

grantes da Comissão Eleitoral, os

mesários e os fiscais designados, além
do Presidente da D.E. ou seu repre-

sentante.
Duas chapas concorrem este ano

para o período 2020-2024: a Chapa
1, liderada pelo Cel PM Jorge Gon-

çalves (atual presidente da Diretoria
Executiva) e a Chapa 2, liderada pelo

Cel PM Ricardo Jacob.

SEDE SÃO PAULO

Rua Tabatinguera, 278 - (11) 3188-7500

REGIONAIS

BAURU - Al. Dama da Noite, 456 - (14) 3237-4000

CAMPINAS - R. Pinheiro, 125 - (19) 3272-6171

JACAREÍ - R. Cons. Antônio Prado, 136 - (12) 3961-9230

PRESIDENTE PRUDENTE - R. Onze de Maio, 1633 - (18) 3908-7110

RIBEIRÃO PRETO - R. João Clapp, 1300 - (16) 3612-1950

SANTOS - Av. Dino Bueno, 18 - (13) 3231-8067

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - R. Armando Sales Oliveira, 334 - (17) 3234-4561

SOROCABA - R. Prof. Francisca Queiroz, 697 - (15) 3221-0119

TAUBATÉ - R. Dr. Renato G. Guimarães, 13 - (12) 3632-6343



5CLARINADAS DA TABATINGUERA - OUTUBRO/2019

ELEIÇÕES AOMESP 2019

“Nós podemos fazer o diabo quan-

do é a hora da eleição.” A frase foi
proferida pela então presidente da

República, Dilma Rousseff, em 2013,
em João Pessoa (PB), referindo-se às

eleições que seriam realizadas no Bra-
sil no ano seguinte. Causou repulsa

em muita gente de bem, que acha
que uma campanha eleitoral deve ser

pautada por propostas de trabalho.
Não por esculhambação.

Mas não é que a semente de Dil-
ma germinou, virou árvore e deu fru-

tos entre nós? O exemplo disso pode
ser comprovado nesta época de elei-

ções da AOMESP, que serão realiza-
das no dia 3 de dezembro deste ano.

O Cel PM Ricardo Jacob, candidato à
Presidência em campanha, não he-

sitou em colocar em risco a vida de
todos os associados para tentar atin-

gir seu objetivo. Se não há como che-
gar aos eleitores de forma honesta,

ele optou por “fazer o diabo”.

Ato ilícito
No começo deste ano, de forma

ilícita, o Cel Ricardo obteve o cadas-
tro completo de todos os associados

da AOMESP com os dados referentes
a setembro do ano passado. Tratava-

se do arquivo enviado ao Correio para
postagem da edição de setembro da

revista “Clarinadas da Tabatinguera”.
O Cel Ricardo enviou a relação por e-

mail ao Ten PM Dirceu Cardoso Gon-
çalves, presidente da ASPOMIL – As-

sociação de Assistência Social dos Po-

Candidato da oposição coloca em risco
a vida de todos os associados

E-mail enviado pelo Cel Ricardo Jacob ao Ten Dirceu Cardoso Gonçalves
compartilhando o arquivo da revista “Clarinadas”. Este arquivo é atualizado todo
mês e enviado para o Correio para emissão das etiquetas com nome e endereço
dos associados para postagem da revista.

Capa da correspondência da Aspomil enviada a associado da AOMESP
convidando a associar-se e beneficiar-se de uma ação de URV. Cobrimos o nome e
o endereço do destinatário para protegê-lo.

O Cel Ricardo Jacob (à
esquerda) e o Ten

Dirceu Cardoso
Gonçalves, em evento

no Regimento de
Cavalaria, foto

publicada pelo primeiro
em sua rede social.
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liciais Militares do Estado de São Pau-

lo. O Ten Dirceu – que hoje faz cam-
panha para o Cel Ricardo – mandou

atualizar a relação e começou a tra-
balhar.

Enviou cartas aos associados da
AOMESP noticiando uma vitória na

Justiça de uma ação referente à URV.
O que ele fez, na prática, foi o que se

chama de “captação de associados”,
já que, para participar da referida

ação e obter seus benefícios, o poli-
cial militar ou pensionista deve asso-

ciar-se. Atualmente, utiliza o cadas-
tro para entrar em contato com os

associados e fazer campanha para o
Cel Ricardo.

Risco de morte
Ambos, o Ten Dirceu e o Cel Ri-

cardo, colocaram em risco a vida dos

associados porque a correspondên-
cia enviada pela ASPOMIL trazia o

nome e o endereço da entidade do
lado de fora (na face do endere-

çamento), o que identifica o destina-
tário como Policial Militar. Para evitar

este risco, a AOMESP não manda cor-
respondência com envelope timbra-

do. A revista “Clarinadas da Taba-
tinguera” segue em envelope plásti-

co preto lacrado, com uma única
marca: “Clarinadas”.

Com isso, a Diretoria da AOMESP
procura preservar a identidade dos

associados. Todos em nosso meio
sabem que policiais militares são alvo

de marginais, por iniciativa individual
ou por determinação de grupos cri-

minosos organizados. “Temos neces-
sidade e obrigação de enviar corres-

pondência para os associados, mas
é nosso dever preservar sua identi-

dade de modo a não expô-los ao ris-
co de morte”, explica o Cel PM Jorge

Trechos de carta enviada por associado ao presidente da  AOMESP, Cel PM Jorge
Gonçalves, notificando-o a apurar o ocorrido. Este associado vai mover ação por
danos morais contra o candidato Cel PM Ricardo Jacob.

ELEIÇÕES AOMESP 2019

Gonçalves, presidente da Diretoria

Executiva da AOMESP e candidato à
reeleição.

Associados reclamam
Assim que a correspondência da

ASPOMIL começou a chegar aos des-

tinatários, vários associados AOMESP
reclamaram com a Presidência e com

os diretores regionais. Vieram recla-
mações do Estado todo, por e-mail,

telefone ou mensagens via WhatsApp,
e todas tinham algo em comum: são

associados da AOMESP mas não são
associados da ASPOMIL. Portanto, o

cadastro fora cedido. Esses associa-

dos reclamaram e perguntaram ao
presidente da AOMESP se ele havia

cedido o cadastro para que a associ-
ação dirigida pelo Ten Dirceu fizesse

captação de associados.

Ações na Justiça
A investigação da AOMESP come-

çou em meados de abril e foi conclu-
ída no mês passado. Todos os asso-

ciados que reclamaram foram infor-
mados do acontecido, e há quem já

garantiu que vai mover ação de da-
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ELEIÇÕES AOMESP 2019

Declaração do programador que recebeu o cadastro da AOMESP da Aspomil,
com solicitação de atualização. Concluído o trabalho, ele devolveu o cadastro ao
Ten Dirceu Cardoso Gonçalves, atualizado.

O Estatuto Social da AOMESP

prevê a cessão do cadastro de

associados às chapas concorren-

tes aos cargos eletivos da Asso-

ciação. O Estatuto é claro ao es-

tabelecer que a cessão é ato do

Presidente da Diretoria Executiva,

e que o cadastro pode ser cedido

aos “candidatos”. Não foi o ocor-

rido neste episódio por dois mo-

tivos, e o primeiro é que o Cel

Jorge não cedeu o cadastro se-

não agora.

O segundo, que comprova o

ilícito, é que, na época dos fatos,

o Cel Ricardo Jacob era presi-

dente do Conselho Deliberativo

da AOMESP e não era, portanto,

candidato a Presidente da Asso-

ciação. Ele só adquiriu esse sta-

tus quando registrou sua chapa

junto à Comissão Eleitoral, con-

forme preconiza o Estatuto.

Como presidente do CD, o

Cel Ricardo Jacob não tinha

acesso ao cadastro. Pouquíssi-

mas pessoas na Associação têm

este acesso: são funcionários,

diretores ou departamentos que

rotineiramente enviam corres-

pondência aos associados. As-

sim, o cadastro foi obtido de for-

ma ilícita, irresponsável, e entre-

gue ao presidente de uma Asso-

ciação que o utilizou para captar

novos associados e fazer campa-

nha para o amigo que lhe cedeu

a lista completa dos associados.

nos morais contra a ASPOMIL. “Moro
há mais de 30 anos no mesmo en-

dereço e só agora ficaram sabendo
que sou policial militar”, diz este as-

sociado. A AOMESP também vai to-
mar todas as medidas judiciais cabí-

veis. “Reunimos todas as provas do
ato ilícito praticado pelo Cel Ricardo

e pelo Ten Dirceu e vamos questioná-
los na Justiça”, avisa o Cel Jorge.

Procurado pela reportagem da re-
vista “Clarinadas da Tabatinguera” e

redes sociais da AOMESP, o Cel Ri-
cardo Jacob disse que desconhece o

fato e que trabalha com uma lista de
cerca de 500 associados da AOMESP

obtida nas redes sociais. A reporta-
gem também conversou com o Ten

Dirceu Cardoso Gonçalves. Ele disse
desconhecer o fato e declarou que

não cometeu nenhum ato ilícito. En-
cerrou a conversa chamando o repór-

ter de mentiroso. As provas dizem o
contrário.

Cadastro pode
ser cedido aos
candidatos

NOTAS

1. Esta reportagem foi publicada na íntegra, com todos os comprovantes,

no site da AOMESP, www.aomesp.com.br.

2. A reportagem também foi publicada na página da AOMESP no Facebook

com todos os comprovantes.

3. Obedecendo a um princípio ético e profissional, a reportagem procurou

os envolvidos e abriu espaço para defesa. Também os avisou de que o

procedimento seria este (publicação na revista, no site e no facebook).

4. O presidente da Diretoria Executiva da AOMESP, Cel PM Jorge Gonçalves,

obedecendo ao Estatuto Social, liberou o cadastro de associados ao

candidato Cel PM Ricardo Jacob assim que ele formalizou a inscrição de

sua chapa junto à Comissão Eleitoral.
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A Presidência da Seção de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São

Paulo deu ganho de causa à AOMESP
em ações movidas pelo associado Cel

PM Ricardo Jacob. Ele moveu duas
ações contra a AOMESP: na primei-

ra, pretendia cancelar a Assembleia
Geral Extraordinária que seria reali-

zada no dia 21 de setembro do ano
passado. Na segunda, pretendia que

a Assembleia, realizada, fosse anu-
lada. Pedia, ainda, uma indenização

de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
A AOMESP já havia obtido vitória

em Primeira Instância, quando o Po-
der Judiciário julgou improcedente o

pedido do Cel PM Ricardo Jacob. Ele
alegava que a Assembleia deveria ser

anulada por não ter sido precedida
de análise pelo Conselho Deliberati-

vo, órgão do qual ele era o Presiden-
te, e outros erros que alegou. Con-

forme o Código Civil, o Conselho De-
liberativo é órgão facultativo em uma

entidade de classe.

Recursos inadmitidos
Não satisfeito com a de-

cisão em Primeira Instância,
o Cel PM Ricardo Jacob en-

trou com recursos destinados
ao Superior Tribunal de Jus-

tiça e ao Supremo Tribunal
Federal. Em acórdão, o de-

sembargador Marcus Vinicius
Rios Gonçalves entendeu se-

rem “inexistentes os vícios
apontados na inicial”, con-

cluindo ser “acertada a sen-

ADMINISTRAÇÃO

Mais uma vitória na Justiça, desta vez
contra ação do Cel PM Ricardo Jacob.

tença que deu pela improcedência do
pedido”. Com a decisão, ele não ga-

nha a anulação da Assembleia nem
os R$ 100.000,00 que pretendia.

Ofensas aos veteranos
Uma das alegações no processo

promovido pelo Cel PM Ricardo Jacob

foi a de que a maioria dos associa-
dos presentes na Assembleia, pela

condição de serem idosos, seriam
incapazes de exercer o voto por su-

postamente não terem a capacidade
de se levantar durante a votação.

A AOMESP repudia veementemen-
te esta alegação! É lamentável que

os veteranos da Polícia Militar sejam
tratados com tamanho desrespeito,

principalmente quando a ofensa é
emitida por outro militar.

Recentemente, a AOMESP se in-
dignou e foi primeira entidade a sair

em defesa dos inativos da Polícia Mi-
litar e repudiar as declarações do Go-

vernador do Estado que achincalhava

estes veteranos. Não pode esta enti-
dade manter-se calada quando esta

ofensa é realizada por um colega.
Dizer que os veteranos associa-

dos à AOMESP não têm capacidade
plena de se sentar e de se levantar

das cadeiras é ridículo, para dizer o
mínimo. É digno de nota que o pró-

prio magistrado que presidiu os pro-
cessos, excelentíssimo Dr. Alexandre

Bucci, entendeu ser “pouco crível a
alegação de vulneração de di-

reitos por conta da faixa de
idade avançada de alguns as-

sociados, o que teria sido (su-
postamente) impeditivo para

a manifestação de vontade”.
A AOMESP repudia e la-

menta a declaração do asso-
ciado Cel PM Ricardo Jacob,

feita diante do Poder Judiciá-
rio, na justificativa da ação

em que pretendia enriquecer-
se de R$ 100.000,00 às cus-

tas do dinheiro de todos os
nossos associados.

Cel PM Ricardo Jacob:
R$ 100.000,00 de

indenização.
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BENEFÍCIOS

Novo benefício da AOMESP vai
garantir mais dinheiro ao associado

O Cartão AOMESP Saúde dá 30% de desconto em medicamentos nas redes
Drogaria São Paulo, Droga Raia, Drogasil, Drogaria Onofre e ExtraFarma,

além de preços especiais em extensa rede de médicos, laboratórios e clínicas.

Você está recebendo, encarta-

do nesta edição, o Cartão AOMESP
Saúde, o mais novo benefício que

a AOMESP está oferecendo gratui-
tamente a todos os seus associa-

dos. Com ele será possível adqui-
rir medicamentos nas redes de far-

mácias Drogaria São Paulo, Droga
Raia, Drogasil, Drogaria Onofre e

ExtraFarma com 30% de descon-
to. Basta apresentar o cartão ao aten-

dente e dirigir-se ao caixa.
Além das farmácias, o Cartão tam-

bém possibilitará ao associado pagar
com preços muito especiais consul-

tas com médicos, dentistas e servi-
ços laboratoriais. Um exame de co-

lesterol, por exemplo, que está por
volta de R$ 60,00, com o cartão cus-

tará apenas R$ 6,00. Uma ultrasso-
nografia das mamas, com preço de

mercado de R$ 204,00, custará ape-

nas R$ 84,00. Uma endoscopia, hoje
na faixa de R$ 560,00, com o cartão

custará R$ 172,00.

Para todos
O Cartão AOMESP Saúde é um pla-

no familiar. Com ele serão atendidos
o associado, o cônjuge e os filhos.

Outra ótima característica do cartão
é que ele não prevê limite de idade;

qualquer associado poderá utilizá-lo
no momento em que julgar oportu-

no. Você só precisa ativá-lo. Bas-

ta ligar para 4000-1640 (regiões
metropolitanas) ou 0800-836-

8836 (demais regiões) para libe-
rar a utilização. Consultas e exa-

mes também podem ser agenda-
das nestes números de telefone.

Economia
A Diretoria da AOMESP vem

pesquisando o mercado há mais de

um ano na busca da melhor solução
para seus associados, principalmen-

te no segmento farmacêutico, onde
muitos dos nossos gastam altas so-

mas todo mê. O Cartão AOMESP Saú-
de foi a melhor solução encontrada.

“Tenho certeza de que vamos econo-
mizar um bom dinheiro na compra de

remédios nas farmácias”, comemora
o presidente da Diretoria Executiva,

Cel PM Jorge Gonçalves.
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Carnaval: reservas
serão feitas por sorteio

ASSOCIADOS
PM/PENSIONISTAS NÃO ASSOCIADOS
CONVIDADOS

R$ 650,00
R$ 698,00
R$ 730,00

CRIANÇAS: até 5 anos, grátis; de 5 a 10 anos, 50%; acima de 10 anos, integral.

Dada a grande procura por vagas no Carnaval na Colônia de Férias Mares do Sul,
em Itanhaém (SP), e para não cometer injustiças, a Diretoria vai lançar mão de sorteio

das unidades. As inscrições podem ser feitas na Sede e nas Regionais, pessoalmente, até
o dia 13 de dezembro, às 17 horas. O sorteio será realizado no dia 16 de dezembro, às 10

horas, no local onde foi feita a inscrição do associado (Sede ou regionais).
A Sede e cada uma das regionais receberam uma quota de unidades. Não havendo con-

corrente para a mesma vaga, ela será cedida ao único pretendente, sem necessidade de sor-
teio. Havendo mais concorrentes do que vagas, será realizado o sorteio.

Os não contemplados serão colocados em lista de espera (também por ordem de sorteio)
para oferta posterior em caso de desistência do contemplado. As reservas deverão ser efetivadas

até o dia 20 de dezembro, sob pena de cancelamento e ocupação pelo primeiro da lista de espera.

PACOTE “ALL INCLUSIVE”

Entrada: 21 de fevereiro (sexta-feira) após as 16 horas
Saída: 26 de fevereiro (quarta-feira) até as 10 horas

COMPOSIÇÃO
5 diárias
1 lanche de chegada (sexta-feira)

4 almoços (sábado, domingo, segunda e terça-feira)
4 jantares (sábado, domingo, segunda e terça-feira)

5 cafés da manhã completos (sábado, domingo, segunda, terça e quarta-feira)
2 “esquentas” de Carnaval no Conjunto Aquático(sábado e segunda-feira)

2 bailes de Carnaval (domingo e terça-feira)
1 matinê de Carnaval exclusiva para crianças com desfile de máscaras e fantasias (domingo)

ATRAÇÕES
Bingo cartelas grátis (sábado) com brindes
Bingo milionário (segunda-feira)

Torneio de futebol de campo masculino (segunda-feira)
Encontro Feminino de Beleza (segunda-feira)

Monitores para entretenimento de crianças e adultos todos os dias
Transporte colônia/praia/colônia em trenzinho próprio (espaço exclusivo na praia)

em 10 parcelas no
Cartão de Crédito!
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Indistintamente, os associados da AOMESP vêm sendo
beneficiados pela atuação perseverante e pela destreza da
Associação. O resultado imediato é sentido mês a mês, di-
tado por alteração substancial nos vencimentos dos milita-
res através da incorporação do recálculo do quinquênio
e da sexta-parte, ambos que, agora, têm em sua base de
cálculo todas as verbas de caráter permanente. Isso não é
novidade, e por certo é de conhecimento das senhoras e
senhores associados – basta notar a denominação e có-
digo constantes em vossos demonstrativos de pagamento.

O que nos gratifica de uma forma ainda maior são os
efeitos mais recentes dessa atuação, que dizem respeito à
implementação, também em folha de pagamento, dos va-
lores referentes às parcelas vencidas no período em que a
incorporação esteve suspensa. Isso demonstra que todos os
associados serão amparados em absoluto, e receberão os
valores a que têm direito, sem qualquer tipo de restrição, e
isso tudo de forma célere.

Com os pagamentos efetuados em setembro/2019, pu-
demos ter um diagnóstico pleno da situação que afeta a
cada associado. Com isso verificamos que cerca de 12.000
associados perceberam a incidência da parcela em folha
de pagamento. De outro lado, também cerca de 12.000
associados não receberam o pagamento, e este fato vem
não só tendo a atenção de nosso escritório, mas também
tem tomado longas horas de trabalho.

Em geral, esse segundo grupo de associados não rece-
beu a primeira parcela em razão de inconsistências de dados
cadastrais, e porque a Procuradoria do Estado entendeu
que quem já possui ação atinente ao quinquênio e sexta-
parte não poderá receber os valores. O primeiro erro é de
fácil solução, e já estamos trabalhando para solucionar. No
que diz respeito ao segundo, não é diferente, pois o enten-
dimento da PGE não é aceitável: todos os associados irão
receber os valores a que têm direito, e há ordem judicial
nesse sentido, a qual terá seu cumprimento garantido.

A perspectiva é de que os erros que causaram o não
recebimento estejam todos sanados até fevereiro/2020, de
modo que se viabilize plenamente o recebimento das pró-

JURÍDICO

Os resultados da AOMESP falam por ela
ximas 24 parcelas a todos os associados, e não tenha mais
escusa a PGE para negar o pagamento.

A implementação do ALE 100% no “salário-padrão”
é mais um dos resultados do trabalho da Associação – o
mais novo deles. Dada a magnitude da vitória alcançada,
permitimo-nos dizer, sem qualquer tipo de constrangimen-
to, que em pouco tempo as vidas de todos os associados
mudarão bruscamente para melhor, sendo um motivo de
grande celebração.

O curso da história que gerou essa ação é bem conhe-
cido das senhoras e senhores associados. Após uma antiga
vitória obtida pela AOMESP no Mandado de Segurança
Coletivo de nº 0600592-55.2008.8.26.0053, que ga-
rantiu às pensionistas e aos inativos a extensão do ALE, o
Governo do Estado de São Paulo editou a Lei Complemen-
tar nº 1.197 para incorporar o ALE aos vencimentos dos
militares, fazendo isso, contudo, de forma incorreta (50%
no “salário-padrão” + 50% no “RETP”).

O Mandado de Segurança Coletivo que garantiu o di-
reito à incorporação do ALE 100% no “salário-padrão” –
gerando, portanto, acréscimo nos vencimentos pelo refle-
xo que gera no “RETP”–, é vitória inédita da AOMESP, ten-
do sido decorrente de acórdão proferido pela 13ª Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, e
nem mesmo os insistentes recursos da PGE paulista foram
capazes de desconstitui-lo.

No dia 6 de setembro, em acórdão proferido pela Pri-
meira Turma do Supremo Tribunal Federal, foi ratificado
este mérito, não estando mais pendente de discussão qual-
quer recurso ou incidente que pudesse afetá-lo; o direito é,
portanto, incontroverso.

Já recebemos a chancela de “transitado em julgado”,
fato processual que virá a permitir o cumprimento de sen-
tença definitivo, o que fará elidir qualquer óbice que pu-
desse incidir sobre a incorporação do direito, que será feita
na folha de pagamento do militar. A diferença mensal que
isso gerará, como veiculado anteriormente, é considerá-
vel, e será vital para a melhoria de vida dos associados,
não sendo importante a data de filiação.

Realmente, a palavra que melhor identifica a atuação
da AOMESP em favor de seus associados é “resultados”, e
são estes que tão bem falam pela Associação, pois os be-
nefícios são inegáveis e indiscutíveis.

Wellington Negri da Silva
advogado
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INSTITUCIONAL

21º Almoço da
Guarda Civil

No dia 26 deste mês, novamente
a Sede da AOMESP foi palco de me-

recida homenagem à extinta Guarda
Civil de São Paulo, memorável força

policial respeitada e valorizada em seu
tempo e que deixou saudades.

Estiveram presentes muitos rema-
nescentes da Guarda, amigos e fa-

miliares, e também o Comando da
Guarda Civil Metropolitana. O organi-

zador do tradicional evento anual, 1º
Ten PM Daniel D’Attilio, recebeu todo

mundo com muita atenção e carinho.

O presidente da AOMESP,
Cel PM Jorge Gonçalves, que também

é oriundo da Guarda Civil, discursou
relembrando aqueles tempos e lide-

rou o canto da tradicional canção.

Acima, momento do canto da
Canção da Guarda Civil; abaixo,
comando da GCM com o Ten
D’Attilio e o Ten Nascimento; ao
lado, com o Cel Jorge.
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REGIONAIS

Primeira festa
de aniversariantes
em Araçatuba

Na tarde da festa, a
AOMESP foi recebida
pelo comandante do
CPI/10, Cel Motooka e
demais oficiais. À noite,
eles prestigiaram o
encontro com os
associados de Araçatuba
e os aniversariantes. O
Cel Motooka ajudou a
entregar o aparelho de
TV sorteado.

O presidente da AOMESP, Cel PM

Jorge Gonçalves,
esteve em Araça-

tuba este mês par-
ticipando da festa

de aniversariantes
da Associação. À

tarde, o presiden-
te foi recebido pe-

lo comandante do
CPI/10, Cel Paulo

Motooka, a quem
informou que a AOMESP vai instalar

uma regional na cidade no início do
próximo ano.

A festa aos aniversariantes foi re-
alizada na regional da Associação dos

Cabos e Soldados, parceira e apoia-
dora da AOMESP. Mais de 200 asso-

ciados compareceram. Também pre-
sentes o vice-presidente, Cap PM

Marco Aurélio Ramos de Carvalho, e
o diretor-regional de Bauru, Ten Cel

PM Silvio Orti. Foi a primeira de mui-
tas festas que virão...
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NOSSOS DIREITOS

PM de novo
nas ruas

O governador João Doria já viu que
não terá sossego enquanto não co-

meçar a valorizar os policiais milita-
res. Primeiro foi a grande manifesta-

ção de 27 de setembro, contra a que-
bra de paridade salarial; agora, outra

grande passeata para mostrar a in-
dignação de todos ante o anúncio de

reajuste salarial de 5%. Nas duas o-
portunidades, a PM mostrou a força

que tem. E foram apenas os vetera-
nos...

A AOMESP, cumprindo seu dever
patriótico e estatutário, incentivou os

associados a participar e garantiu a
infra-estrutura necessária. Todas as

regionais foram autorizadas a fretar
ônibus, com as portas abertas a to-

dos os associados indistintamente. As
refeições foram no restaurante da Se-

de ou, por escolha dos associados,
ao longo do caminho.

De novo todos juntos; doravante
todos juntos novamente.
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Cel EDGARD LARA

Maj ANIZIO FERNANDES DE MORAES

Maj ANTONIO SANCHES TORRUBIA

Cap JOAO RUBENS GACIC

1º Ten LUIZ MARCICANO

2º Ten ANTONIO SILVA MARQUES

2º Ten ANGELO MIGUEL ANTONIALLI

2º Ten FLAVIO BENEDITO C. TEIXEIRA

2º Ten LOURIVAL MORAES DE OLIVEIRA

2º Ten LUIZ ANTONIO R. GONÇALVES

Subten WALDEMAR CAMPOS DE OLIVEIRA

1º Sgt ANTONIO FERREIRA

1º Sgt ANTONIO PEREIRA DOMINGUES Jr

1º Sgt GERALDO RODRIGUES DE SENA

1º Sgt JOSE CARLOS FREEMAN

1º Sgt JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO

1º Sgt JUVENTINO DA SILVA

1º Sgt LEOCRECIO ROBERTO COGHI

1º Sgt NOEL BUENO DA SILVA

1º Sgt SIMEI RIBEIRO

3º Sgt JAIR SALOME DA ANUNCIAÇÃO

Pens ADELAIDE DE ALMEIDA PEREIRA

Pens ANNITA GRACIA H. VENDRUSCOLO

Pens DULCELINA GONÇALVES RIBEIRO

Pens GERALDA NESIA CARNEIRO

Pens IRACY COUTO CLEMENTE

Pens LOURDES MORENO HERNANDES

Pens MARIA DA CONCEIÇÃO PASQUANTO

Pens NEYDE DOS SANTOS AUGUSTO






